
                                             

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU W KRĘGLACH 

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH  
GOSTYŃ 20-23.04.2017 

 
Organizator: 
Stowarzyszenie „Cross”. 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

 
Koordynator: Joanna Staliś 

 

Sędzia główny zawodów: Marian Mendyka 

 

Miejsce  i termin turnieju: Gostyń 20-23.04.2017r.  

Kręgielnia Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel  „CUKROPOL”, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń 

 

Cele turnieju: 
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku 

Popieranie sportowego współzawodnictwa 

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników 

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku 

 

Warunki uczestnictwa: 
W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cross – posiadający znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku / zgłoszenia przez Kluby/ 

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z Ramowym Regulaminem Ogólnopolskich Zawodów 

Niewidomych i Słabowidzących w Kręglach Klasycznych  zatwierdzonym przez Prezydium CROSS. 

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub , 

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator. 

 

System gry: 4 x 30 rzutów /system blokowy/ Zmiana torów następuje po komendzie sędziego według 

systemu blokowego: tor 1 (1-2-4-3), tor 2(2-1-3-4), tor 3(3-4-6-5), tor 4(4-3-5-6),tor5(5-6-2-1),tor6(6-5-

1-2). 

Przed startem zawodnicy będą losować tor do gry. 

Planowane dodatkowe  starty :w sobotę dla najlepszych  zawodników z każdej kategorii /szczegóły na 

odprawie technicznej/. 

 

Odpłatność: 
Zawodnicy-  60 zł za udział w zawodach  

Przewodnicy-60 zł  /ilość ograniczona/ 

Wszystkie opłaty należy dokonać gotówką u koordynatora. 

Startujący zawodnicy powinni posiadać:  

Klubowy strój sportowy ,orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie. 

Punkt organizacyjny turnieju: Hotel : „CUKROPOL”, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń. 



                                             

 

Odprawa techniczna odbędzie się 20.04.2017r. godz. 20.00 

 

Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie  do 07.04.2017r.  

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu , daty urodzenia , stopień niepełnosprawności 

zawodnika  oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. 

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚC MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z 
AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ. 
 

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 17.04.2017r.  

 

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.  

 

Nagrody:  zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary oraz dyplomy 

 

Adres kontaktowy: askastalis@interia.pl, tel.600-523-621  

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu 

zawodów.  

 

Zapraszam do udziału w turnieju koordynator- Joanna Staliś 

 


